
 

Placebomøte 1.12.2022 

Møtested: MTG23 

 

Til stedet: Aurora, Elin, Jørgen, Nora, Ronald, Julie, Keira, Magnus, Thea  

 

Merch v/Aurora: 

• Fått nytt merch 

• Hvordan skal det utdeles 

o Deles ut på julefilmkveld 

▪ Utlevering 1730 

▪ Alle i styret burde møte opp 5 

o Dele ut mandag 5 kl 12-13 om studenter ikke kan på tirsdag 

▪ Følgende kan: Keira, Aurora, elin, ronald, Jørgen, Julie 

▪ Sted studsal 

Julekort v/Julie 

• Utdeling neste uke 

• Fordele hvem som skal gi og sende til hvem 

• Møte hos elin etter julefilmkvelden, hvor kortene skal skrives 

 

Julefilmkveld v/Julie 

• Oppmøte kl 1700 for styret på studsal 

• Jørgen og Nora henter pizza 

o Bestilles til 1800 

• Filmforslag 

o Polarekspressen 

o Harry potter 1 

o Alene hjemme 1 

o Love actually 

o Die Hard 

o The holiday 

• Thea legger ut info om genser, stemming av film og annet som må informeres om 

 

 

 



Åre v/Keira 

• 73 til 2 seine busser (går kl 17) 

o Noen få som ikke har svart må på en av disse bussene 

• Blandeleiligheter med omega 

o Keira hører med 6-mannsleiligheter om de er gira på besøk fra omega 

o Vil kanskje bli noen flere fra medisin pga flere deltakere 

• Ny mail om reising til året 

o Elin legger ut i facebookgruppene 

o Thea legger ut på insta 

• Hyttene har blitt fordelt 

o Elin og keira fikser 

 

Generalforsamling 

• ØHA1 

• Edruvakt + tellekorps: Bergitte og Maja 

• Start kl 17 

• To møter, et uka før og et samme uke 

• Back to School ittapå 

• Før genfors må båndene bli sydd 

o Elin tar seg av dette 

• Blest etter jul første uka 

• Vors med styret? 

o Kjøpes inn bobler til genforset 

 

Eventuelt: 

• Cavakryss, noen kan brukes på generalforsamling 

• Sprutfest/kryssfest 

o Torsdag 19 januar 

 

 


